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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33740 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in 

verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief 

programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en 

cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het 

gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 20 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, VVD, 

D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Diverse artikelen 

7 (Van Meenen)  

Dit amendement zorgt ervoor dat het vak algemene natuurwetenschappen (anw) als 

verplicht vak behouden blijft voor alle profielen van de bovenbouw van het vwo. Anw is 

een vak waarin wordt geleerd om kritisch na te denken over de toepassing van kennis en 

technologieën, waarin een koppeling wordt gelegd tussen wetenschap en maatschappij en 

waarin technologische ontwikkelingen in een maatschappelijke context worden geplaatst. 

Het bevordert het denkvermogen en leert leerlingen vanuit een andere invalshoek naar 

zaken te kijken. Het wordt steeds belangrijker om de kennis die je bezit, ook goed toe te 

kunnen passen. 



 

 datum 21 februari 2014 

 blad 2 

 

 

Ook leerlingen die zelf geen natuurkunde en scheikunde volgen, kunnen hier hun voordeel 

mee doen. Hoe vorm je een standpunt over wat je leest in de krant of op internet, welke 

informatie heb je daarbij nodig? Indiener wil door het niet-schrappen van het vak anw deze 

expliciete aandacht voor het ontwikkelen van kritisch denkvermogen en kennis over de 

invloed van natuurwetenschappen op de maatschappij behouden. 

Indien dit amendement wordt aangenomen, komt het opschrift van het wetsvoorstel te 

luiden: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 

BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een 

facultatief programmaonderdeel en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse 

taal en cultuur. 

Ingetrokken. 

 

Diverse artikelen 

8  10 (Beertema) 

Het wetsvoorstel schrapt het vak algemene natuurwetenschappen uit het 

gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen. Dit amendement regelt dat het vak 

algemene natuurwetenschappen deel zal gaan uitmaken van de profieldelen van het profiel 

economie en maatschappij en het profiel cultuur en maatschappij in het vwo en havo. De 

indiener vindt het belangrijk dat het vak algemene natuurwetenschappen toch wordt 

aangeboden aan havo en vwo leerlingen die de profielen E&M en C&M volgen omdat de 

invloed van natuurwetenschap & techniek op de maatschappij steeds groter wordt en dus 

is het vak anw essentieel. Invoeren van het vak anw staat tevens in lijn met het onlangs 

afgesloten Techniekpact 2020. Een extra vak als anw binnen de profielen N&T/N&G met 

een gelijksoortige strekking is dubbelop.      

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van het wetsvoorstel als 

volgt te luiden: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet 

onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage 

door een facultatief programmaonderdeel en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en 

Griekse taal en cultuur in de vwo-profielen alsmede het opnemen van het vak algemene 

natuurwetenschappen in de profieldelen van het profiel economie en maatschappij en het 

profiel cultuur en maatschappij in het vwo en havo. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, ChristenUnie, 50PLUS en D66. 

 

Diverse artikelen 

9  11  15 (Jasper van Dijk en Rog) 

Met dit amendement regelt de indiener dat de maatschappelijke stage een verplicht 

programmaonderdeel blijft. Indiener vindt het van belang dat de stage in zijn huidige vorm 

blijft bestaan omdat een volwaardige maatschappelijke stage karaktervormend is en 

jongeren in contact brengt met personen, activiteiten en plaatsen waarmee zij anders niet 

zo snel in aanraking komen. Bovendien onderstreept de stage dat school méér is dan 

alleen maar cognitieve ontwikkeling en dat sociale ontwikkeling en het belangeloos 

bijdragen aan onze maatschappij ook erg belangrijk zijn. 
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Indien dit amendement wordt aangenomen, komt het opschrift van de wet te luiden: 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in 

verband met het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het 

schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het 

gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen. 

Verworpen. Voor: CDA, ChristenUnie, 50PLUS, PvdD en de SP. 

 

Diverse artikelen 

12 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement regelt dat de vakbenaming Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en 

cultuur niet wordt ingevoerd en dat er geen integratie plaatsvindt van klassieke culturele 

vorming met de eindtermen van Latijnse taal en literatuur, respectievelijk Griekse taal en 

cultuur. Hiermee wordt voorkomen dat de taalcomponent van de vakken Latijn en Grieks 

te zeer wordt aangetast. 

Indien dit amendement wordt aangenomen, komt het opschrift van het wetsvoorstel te 

luiden: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 

BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een 

facultatief programmaonderdeel en het schrappen van het verplichte vak algemene 

natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijke deel van de vwo-profielen. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, PvdD en de SP. 

 

 

Moties 

 

13 (Jadnanansing en Straus) over de kennisbasis science als richtinggevend kader voor 

science-onderwijs in de onderbouw 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en de SP. 

 

17 (Van Meenen) over het schrappen van het verplichte examenvak Algemene 

Natuurwetenschappen 

Aangenomen: Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en de SP. 


